


Mesto Žilina na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné NARIADENIE, ktorým sa stanovuje, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. 1. 2004

č.  10/2003


1.	Občan je povinný platiť úhradu za  poskytovanú opatrovateľskú službu zo svojho príjmu a majetku.   Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa za príjem považuje aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa služba poskytuje.
Občan nie je povinný platiť za  opatrovateľskú službu ak jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší, alebo sa  rovná 1,2 násobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom. Úhrada sa potom požaduje postupne od manžela, manželky, detí alebo  rodičov, podľa § 45 zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu           poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti  a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na  počet dní poskytovanej  služby. 

2.	Úhrada sa počíta podľa skutočne poskytnutých úkonov opatrovateľskej služby a  občanovi  sa časť úhrady vráti, alebo tento občan doplatí časť úhrady v kalendárnom mesiaci. Občan je povinný celkovú  úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu zaplatiť najneskôr do 15. dňa nesledujúceho kalendárneho mesiaca.

3.	Výška úhrad za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v rámci poskytovania opatrovateľskej služby je za 

Nevyhnutné životné úkony
súčasný stav
zvýšená úhrada
bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC

5,– Sk/deň
7,– Sk/deň
	kúpanie, vrátane umytia vlasov


–
10,– Sk/deň
	donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití

7,– Sk/deň
10,– Sk/deň
	dohľad

10,– Sk/hod
12,– Sk/hod

Nevyhnutné práce v domácnosti
súčasný stav
zvýšená úhrada
donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

7,– Sk/deň
7,– Sk/deň
	nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti spojené s prevádzkou domácnosti v domácnosti


12,– Sk/deň
12,– Sk/deň
	práce spojené s udržiavaním domácnosti


40,– Sk/deň
60,– Sk/deň
	príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere


15,– Sk/deň
15,– Sk/deň
	pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne


5,– Sk/kg
8,– Sk/kg


Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
súčasný stav
zvýšená úhrada
sprievod na vybavovanie úradných záležitostí

–
30,– Sk/hod
	sprievod k lekárovi


–
–
	sprievod na kultúrne podujatia a iné verejné podujatia


5,– Sk/deň
5,– Sk/hod

Pri poskytovaní opatrovateľskej  služby sa primerane použije zákon  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní a zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

Toto všeobecne záväzné  nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 15. 12. 2003 a nadobúda účinnosť 15-tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Žilina, t. j. dňom 30. 12. 2003.


Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina


